
16. 12. 2020  Petra Večeřová

HYDE PARK informačních 
profesionálů



knihovní zanícenec 
Basilej 1494



Muselo mu přeskočit! Řekl jsem jen, že mu tu jeho knihovnu převedeme 
na jednu disketu…
Autor: Vladimír Jiránek, MF DNES
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Česká literární bibliografie

výzkumná infrastruktura provozovaná při Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR, v. v. i.
 bibliografické, biografické a další specializované databáze
k české literatuře a kultuře

 digitalizace, vývoj software
 Chronologický záběr: 1770-současnost
 Počet záznamů: 1,7 mil. (digitalizované lístky) + 
639 429 (analytický bibliografie) + 80 000+ (monografie); 
37 000+ databáze osobností (CLO)

Web: clb.ucl.cas.cz

Email: clb@ucl.cas.cz

Facebook: @ceskabibliografie
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Digitální knihovny ÚČL

http://archiv.ucl.cas.cz/

http://dapl.ucl.cas.cz/

http://www.ucl.cas.cz/edicee/



Česká literární bibliografie
1) Článková bibliografie
2) Excerpce současné 

beletrie (paratexty)
3) Bibliografie samizdatu 
4) Bibliografie exilu
5) Bibliografie českého 

literárního internetu
6) Bibliografie zahraniční 

bohemistiky
7) Certifikované 

metodiky

1) Knižní edice 
Bibliographica



Retrospektivní bibliografie české 
literatury 1770–1945

• lístková kartotéka + skeny
• zpracovávána od 30. let
• cca 530 zpracovaných 

titulů novin a časopisů 
vycházejících na území českých zemí    v 
češtině i němčině

• cca 1,7 mil. excerpt
• primární i sekundární 

článková bibliografie
(tj. včetně beletrie a překladů + „neliterární“ 
texty českých literátů; široké přesahy do 
příbuzných oborů: divadlo, žurnalistika, 
historie...)

• promyšlené řazení, dodnes „živá“
autorská, odkazová, předmětová, dešifrační a 
dešifrátová část; ikonické katalogy; odkaz na 
týž článek může být   v kartotéce opakovaně 
(různá kritéria)



Bibliografie

– knihovnické, knihovědné a  
antropologické metody

–teorie tvorby bibliografie

–teorie tvorby katalogů (lístkových, 
elektronických) 

– s ohledem na strategie 
vyhledávání/nabízení informací



S knihou v ruce
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– vzájemné propojení oběma směry

– BO pro ČLB – tvorba autorit

– ČLB pro BO – jeden ze zdrojů informací o 
potřebě autorit

Česká literární bibliografie a 
Biografický archiv



„Sbíráme lidské osudy“

- analogová kartotéka
- soubor personálních složek  k jednotlivým 

osobnostem české literatury (dotazníky,
výstřižky, korespondence  s ÚČL atp.)

- databáze České literární osobnosti
- staročeská sbírka

Biografický archiv
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E. Petiška
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E. Petiška 13



Biografický archiv a Databáze CLO

• cca 37 000+ 
podchycených 
osobností

• šifry, pseudonymy, 
biografická data, obory 
působnosti atp.

• excerpce dat z průběžného 
přírůstku knihovny SLI a 
starších biografických 
publikací

• systematické ověřování dat   
v matrikách a archivech        
a v jiných zdrojích

• na rok 2021 v plánu 
konverze 

http://clo.ucl.cas.cz/



Národní knihovna - AUT 15
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OVĚROVAT, OVĚŘOVAT, 
OVĚŘOVAT!!!
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Nakladatel B.H. Nekovařík - Matrika sňatků CČSH 19



Chyby v literatuře
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Záměny a chyby ve zdrojích 21



Nerodíme se a neumíráme tam, kde 
prožíváme většinu svého života.

- biografistika
- prosopografie
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Rozdíly v místech narození 23
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Certifikované metodiky

Metodika zjišťování autorů u šifer a 
pseudonymů v periodickém tisku 

Autor: Daniel Řehák
http://invenio.nusl.cz/record/201288/?ln=cs

Oborová analytická bibliografie

Metodika zpracování

Autor: Vojtěch Malínek
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– Excerpce tištěných zdrojů (bibliografií, 
příruček, encyklopedií, studií, článků …)

– Excerpce elektronických databází a katalogů 

– Využití digitálních knihoven (fulltextové 
vyhledávání)

– Využití archivních pramenů

– Využití nepublikovaných informací a 
„dodatků“ (Kp, BCBT), zkušeností atd.

Excerpční základna pro zjišťování 
biografických údajů



Bibliografické metody by měly být 
součástí vědecké rutiny.

- Sestavení bibliografie zpracovávaného 
autora týden před odevzdáním textu?

Zpět k bio-bibliografii
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Problémy při zpracování
– bibliografie nikdy nebude úplná 

– nepodepsané texty, či podepsané kolektivní autoritou 
(redakce, redaktor rubriky xy, křehkost textů 
publikovaných v prostředí internetu …)

– „krátká paměť“ autora (napsal jsem článek do nějakého 
přírodovědného časopisu na téma J.W. Goethe a park v 
Krásném Dvoře)

– problémy dochování informací a dokumentů („spotřební 
texty“ – reklamní pohádky, neúplně dochované dokumenty 
(včetně mutací), bibliofilie…

– neznalost pseudonymů a šifer 
(+ „různopsaní“ jména (Dačický x Daczitsky)

používané varianty jména Bohumil Pospíšil (1902-
1974) x Bohumil Hurry

– chyby tisku, přepisovače, OCR



Reklamní pohádky
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Problémy při zpracování
– problematika preferovaných a nepreferovaných 

forem jména 
(Matouš Philomathes – Ruk x Matouš Walkemberský - Kp)

– rozdílný přístup bibliografů k otázce autorství 
autor, sestavovatel, překladatel, přepracovatel, obdarovaný
Faust Vrančić (5 jaz.) x Petr Loderecker (2 jaz. – čj, pol)

– neexistence rejstříků u řady papírových zdrojů nebo 
neevidování dalších forem jména k autoritním 
záhlavím u elektronických zdrojů

– katalogizační pravidla (Datschitzky, Daciczenus, Dačický, 
Dačického)

– rozdíl mezi tištěnou a elektronickou verzí 
bibliografie (přečíslování záznamů, rušení záznamů, uvádění 
jiné datace, změny záhlaví atd.)



Česká literární bibliografie

Knižní edice 
Bibliographica

- Bibliograf František 
Knopp

V přípravě:
Knihtiskaři Jiří Jakubův 
Dačický a jeho syn Jan 
Othmar – bibliografie a 
typografický katalog



Bibliografie tiskařů Jiřího 
Jakubův Dačického a jeho 

syna Jan Othmara
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Jiří Jakubův Dačický a Jan Othmar

Jiří Jakubův Dačický (1532-1618)
– 1532 (Dačice) – 1618 (SMP)
– vyučen 1560-1563
– 1568 - 27.7. 1606 měšťan SMP

Jan Othmar Jakubův (-13.4. 1609)
– studia na Pražské univerzitě (nedokončil?)
– patrně se nikdy se neoženil
– ???-1602 – Lipsko, tiskárna Michaela 

Lantzenbergera (Kapihorského)
34



Výběr tématu
– knihtiskaři Jiří Jakubův Dačický a jeho syn Jan Othmar nebyli 
doposud podrobeni systematickému výzkumu

– vzhledem k tomu, že se jednalo o chudší, komerčně zaměřené 
tiskaře,  jejichž kvalita tisků v čase kolísala, jsou jedním  z 
důležitých článků pro bádání v oblasti kulturní historie i knižní 
kultury

– roli hrálo také unikátní, dlouhodobé (min. 50 let) působení 
Jiřího Jakubův Dačického na poli pražského knihtisku

– souběžná práce dvou tiskáren  - otce (Jiří) a syna (Jan Othmar)



Výběr tématu

– vyhraněný odlišný postup při tvorbě edičního 
programu v rámci jednotlivých rolí – nakladatel, 
tiskař
• v roli nakladatele se Jiří Jakubův zaměřoval primárně 

na komerční efekt svých projektů, což ovlivnilo celou 
jeho ediční politiku

• v roli tiskaře byl Jiří Jakubův ochoten přijmout i 
potencionálně problematické (Bruno, G.: Artikuli … 
adversus … mathematicos atque philosophos) nebo 
pomaleji prodejné tituly (Zalužanský ze Zalužan, Adam: 
Methodi herbariae libri tres)



Několik shrnujících údajů
– Jiří Jakubův Dačický – 297 tisků

– 33% nábožensko-moralistní literatura, 42% 
humanistické tisky, 11% učebnice, gramatiky, 
slovníky

– Jan Othmar Jakubův Dačický – uváděno 148
tisků
– 73% humanistické tisky, 9% tisky z oblasti státní 

správy, 6% kalendáře

– Dědici Jiřího Jakubův Dačického – 1 tisk
– aktualita (Vítání Fridricha Falckého)

– Anna Dačická – 2 tisky
– nábožensko-moralistní literatura
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Tematický profil produkce Jiřího Jakubův Dačického

náboženská literatura příležitostné humanistické sborníčky moralistní a zábavná literatura

kalendáře školská lilteratura neperiodické novinové zpravodajství

lékařská a zdravovědná literatura vědecké publikace z oblasti přírodních věd státní a správní literatura
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Tematický profil produkce Jana Othmara Jakubův Dačického

humanistické sborníčky kalendáře náboženství kratochvilná literatura

učebnice, gramatiky administrativní a státní tisky hudební tisky



Produkce

– Zjištění, že přes různý počet vydávaných titulů v 
jednotlivých letech, byla produkce Jiřího 
Jakubův Dačického v podstatě konstantní a 
pohybovala se ročně mezi 1-3% potištěných 
archů papíru v přepočtu jeho celoživotní 
produkce.

• tj. každý rok potiskl cca stejné množství archů 
papíru



Bibliografie a katalog

– Studie
– Rámcové části knihy

– předmluvy
– dedikace
– rejstříky 
– impressum
– errata
– chyby a opravy chyb

– knižní formát
– jednolist, folio, kvart, osmerka , šestnácterka
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Struktura záznamu bibliografie
– Záhlaví 

–pořadové číslo

–„autoritní“ forma jména

– Transkribovaný název (přepis do moderní češtiny)

– Kolace (formát, signatury archů, počet listů/stránek)

– Literatura (bibliografie – Kp, BCBT)

– Poznámka (variantní/paralelní vydání, využití materie …)

– Digitální kopie

– Textová edice

– Opis titulní strany (transliterovaný)

– Další původci (překladatelé, autoři částí textu, dedikanti)

– Typologicko-typografický popis



Typografický katalog

– Typograficko-typologický popis
– Titulní strany
– Rozložení a tisk stran textu

– signatury archů

– kustody

– záhlaví

– číslování listů a stran

– sazba strany (chlebová sazba , vícesloupečná sazba, ztrácející se 
sazba, ornamentální sazba atd.)

– tabulky, podtrhávání
– nototisk

– červeno-černý tisk

– dvojjazyčná vydání

– marginálie 
43



Typografický katalog
– Písmo a  sazba 

– švabach, fraktura, antikva atd.

– iniciály, verzály

– xylografie

– další typografický materiál

– Ilustrace (dřevořezy, mědirytiny)

– Dekor
– rámce 

– viněty

– vlysy 

– linky a lišty

– typografické ozdůbky

– Popis vypůjčených/zakoupených typografických celků

– Popis signovaných / datovaných ilustrací

– Rejstřík ilustrací
44



Struktura záznamu - ukázka
JJD27

ZELOTÝN z KRÁSNÉ HORY, Václav (-1585)

Kalendář hvězdářský k psaní ku položení slavné země české od M. Vácslava 
Zelotýna z Krásné Hory vydaný k létu Páně MDLXXV [= 1575] V Starém 
Městě pražském v impressí Jiříka Dačického vytištěný. (1574). 

40. A6- B4-D4 [= XVIII] ff

Literatura: Kp 17.209; e-Kp K17209; Mašek 7217

Digitální kopie: Manuscriptorium

Opis titulní strany:

Kalendář // Hwězdářſký k pſanij / ku // položenij ſlawné Země Cže- // ſké / 
od M. Wácſlawa Zelotýna // z Kráſné Hory wydaný. // k Létu Páně / // 
M. D. LXXV. [= 1575] // W ſtarém Měſtě Pra- // žſkém w Impresſý Gi- // 
řijka Dačického // Wytiſſtěný.

Další původci:

z Rožmberka, Petr Vok, 1539-1611 - dedikant

Typologicko-typografický popis:



Struktura záznamu - ukázka
JJD27

ZELOTÝN z KRÁSNÉ HORY, Václav (-1585)

…

Typologicko-typografický popis:

Sazba: text - švabach č. 4, vyznačovací text – švabach č. 
1,2,5, fraktura č. 3,4,

Dekor: 

iniciály: II/7(15x); V/15 (2x); V/17; VI/2;

viněta: 15; 24; 

typografické ozdůbky: 3; 7; 24; 18

atd.



Bibliografický oříšek

Přetisky (Erstlich gedruckt…)

Tisky vydané nákladem

Tisky složené z dříve vytištěné materie

Tisky vydané v rozmezí let (např. 
1598/1602)

47



Bibliografický oříšek

Přetisky

• JO 2. ABDRUCK (CizBoh)

Abdruck der Rekonciliation und Vergleichung mit den Hungarischen Ständen. 
… den 23. Iunii, anno 1606. … Erstlich gedruckt in der Alten Stadt Prag, 
durch Johan Othmar Iacobi. [1606]. 40.

• JJD 1. ZEITUNGEN (Bezzel)

Warhaftige neue Zeitung, so geschehen … im 70. Jahr. (Erstlich Gedruckt zu
Prag, von Georg Datschitsky, jetzt und durch Hans Wolrab zu
Bautzen.) [1570].



Bibliografický oříšek

tisky vydané „nákladem a prací“ JJD

č. 6. ZALUŽANSKÝ ze ZALUŽAN, Adam (Kp 17.142)

Adami Zaluzanii a Zaluzaniis Methodi herbariae libri tres. Quale fu terr plant decus, 
ordinis uvu arti plantarum politur ima manus. Prodit Francofurtie college 
Paltheniano. Anno MDCIV [= 1604] 40. )(4 , B4-Z4, Aa4- Ff4 [= CXX] ff + [I] 
příl. 

Titulní strana a předmluva jsou nově vytištěny, zbytek je materie 
pocházející z původního vydání Jiřího Jakubův Dačického z roku 
1592.



Bibliografický oříšek
tisky vydané „nákladem a prací“ JJD
č. 52. Mitis, Tomáš (Rukověť III.347)

Hymnodiae in Messiam lib. II ex officio ecclesiastico et cantionibus Bohemicis
per quadragesimam, passionem, resurectionem ascensionemque Christi, 
Spiritus denique sancti missionem. Securus moritur, qui se scit morte
renasci, / mors ea non dici, sed nova vita potest.  Pragae excudebat Geor. 
Daczicenus. [1578/1581] 80. 

Kustod  na D4b ukazuje na pokračování textu. Místo nového textu 
byl připojen nerozprodaný náklad starších spisů.

č. 53. Mitis, Tomáš (Rukověť III.347)

Thomae Mitis Luctae spiritus libri III. Additus est Paeanum ecclesiae libri IV 
(sic). Pragae excudebat Georgius Iacobus Daczicenus anno 1578. 80. 48 ff
Arch A4 bez foliace, archy B8 – F8, G4 mají foliaci (1) – 42.

Titul šel do prodeje než byla vytištěn arch A4.



Bibliografický oříšek

tisky vydané „nákladem“ JJD a „prací“ JO

č. 4. HEXAGLOSSON (Jones)

Dictionariolum hexaglosson cum colloquiis aliquot sex linguarum, latinae, bohemicae, gallicae, 
hispanicae, italicae: omnibus linguarum studiosis domi forisq[ue] perguaem necessarium. 
Dictionarium sampt etlichen notwendigen gesprächen in lateinischer, böhmischer, 
deutscher, französischer, spanischer und italiänischer Sprache. Allen derselben Liebhabern
sehr nützlich und notwendig sind. Lipsiae, sumptibus Georgii Jacobidae Dacziceni, 
Excudebat Michaël Lantzenberger M D CII. [= 1602]120. A8 – Z8, a8 – h8. [= 256] ff

Jiří figuroval v celé záležitosti jako investor, je známo, že v Lipsku prováděl 
korekci české části slovníku a na vydání spolupracoval jeho syn Jan Othmar. 



katalog 1941 superpočítač Summit
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Spokojený 
čtenář, náš 

cíl
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Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

T +420 222 828 138 E vecerova@ucl.cas.cz W www.ucl.cas.cz

Děkuji za pozornost

Petra Večeřová
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